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Dades de l’experiència:
"Contes d'ahir i d'avui" és un projecte d'intercanvi intergeneracional bidireccional
desenvolupat pels alumnes de 4t de Primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona i
la gent gran de la residència d'avis Llegat Roca i Pi de la mateixa ciutat.
En una societat com la nostra, caracteritzada per una pèrdua de valors socials i una manca de
comunicació intergeneracional, és necessari establir noves modalitats d'aprenentatge que
fomentin el diàleg i la convivència entre generacions.
D'aquesta necessitat neix el projecte "Contes d'ahir i d'avui", un projecte que pretén facilitar
l'aprenentatge i la convivència entre petits i grans, fomentar el diàleg entre generacions i
potenciar l'esperit solidari dels alumnes. Un projecte que a més d'aportar als alumnes nous
coneixements, fomenta el desenvolupament de nous valors, hàbits i actituds per tal que
ambdues generacions es mirin als ulls, es donin la mà i caminin juntes.
Els alumnes han visitat durant el curs escolar 2009-2010 la Residència d'avis Llegat Roca i Pi, i
amb la col·laboració de la gent gran que els han narrat històries i anècdotes de la seva vida
personal, han fet el recull escrit i il·lustrat i amb tot el material han elaborat un llibre. El
projecte s'ha desenvolupat en sessions presencials el primer dimecres de cada mes durant set
mesos a la mateixa residència, convertida en punt de trobada on la gent gran ha explicat
històries: fantàstiques, reals, imaginàries, inversemblants... mentre els alumnes escoltaven,
sentien, s'emocionaven. Aquest projecte s'ha inspirat en altres experiències intergeneracionals

i en les elaboracions teòriques considerades importants per al desenvolupament
psicopedagògic dels nens, i relacionades conjuntament amb la comunicació amb les persones
grans i adultes pròximes a la seva quotidianitat.
De la mateixa manera, la salut psicològica de les persones grans millora en veure que
compleixen un rol social i participen activament dins la seva comunitat.
Aquest projecte té la intenció de fomentar l'esperit solidari dels alumnes, així com d'aprendre
de la gent gran i, alhora fer que aquesta participi a l'escola. Creiem que la gent gran per la seva
experiència i les seves vivències. Ens poden ensenyar moltes coses i nosaltres, com a
comunitat educativa, al mateix temps, podem col·laborar amb ells, tenint en compte les seves
necessitats.
La metodologia de treball que hem realitzat és la següent:
1. Abans de cada sortida
Equilibri entre el treball per grups i treball individual de reflexió. L'estratègia
instructiva preveu tècniques com: visionats de vídeo, debats, fitxes personals de
reflexió, etc.
2. Durant la sortida
L'activitat consisteix a disposar els alumnes per grups, juntament amb els avis. Cada
nen té una responsabilitat: secretari, interlocutor, etc. per a la creació del conte.
3. Després de la sortida
Grups de treball: elaboració dels contes per grups, de la crònica del dia i elaboració de
les presentacions digitals.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Es potencia una actitud de millora de la percepció i de l'atenció a través de l'escolta
activa de les històries i contes que expliquen les persones grans.

-

S'incideix en la consciència dels processos de la memòria, del pensament i del
llenguatge on l'estructuració de l'espai i del temps té un paper fonamental en la
creació dels contes.

-

Es treballa la psicomotricitat i l'expressió artística i es reflexiona sobre el coneixement
personal i les competències socials a través de la mediació verbal, gràcies al diàleg hi
ha una conversió de la classe i dels alumnes en comunitat de recerca i això fa que, a
poc a poc, vagi creixent el procés d'humanització i de personalització dels alumnes.

-

Es fomenta la capacitat de gestionar el seu aprenentatge: l'aprendre a aprendre.

Objectius específics:
-

Sensibilitzar-se amb la realitat social.

-

Prendre consciència de la pròpia capacitat per generar felicitat als altres.

-

Conèixer algunes de les malalties pròpies d'aquest col·lectiu.

-

Millorar l'expressió plàstica.

-

Millorar l'expressió escrita. Tipologia textual: el conte.

Continguts específics:
-

Ètica, Religió i Educació per a la ciutadania: solidaritat, amor al proïsme, ONG's, etc.

-

Expressió Plàstica: elaboració d'una rosa amb material de papereria.

-

Àrea de Llengua i Literatura (expressió escrita: estructura dels contes, connectors
temporal i descriptius, etc.).

-

Àrea de Coneixement del Medi Social (socialització, realitat d'un col·lectiu).

Descripció del servei:
S'ofereix un espai d'interrelació entre l'alumnat i els avis de la residència. Les persones grans,
per les seves vivències, experiències, aporten molt a les noves generacions i la comunitat
educativa pot aprendre i col·laborar amb elles per tal de satisfer algunes de les seves
necessitats ja siguin socials com afectives. Donar-los hi un rol social i fer-los partícips d'un
projecte comunitari, millorar la seva autoestima i salut psicològica.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Francès, Coneixement, Educació
per la ciutadania, Anglès, Plàstica, Música

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 8-10 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2010
Data de finalització del projecte: abril 2011
Entitats que participen a l'experiència: Col·legi Mare de Déu de la Salut i Residència d'avis
Llegat Roca i Pi.

Dades de contacte:
Adreça: Passeig de la Salut 36-38
Població: Badalona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 933876243

Correu electrònic: davidgg11@hotmail.com
Web: http://www.escolamds.cat

